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i  opowiadaniami (historiami) podręcznika Vorlésebuch. Jest tyle klatek przez
roczy, ile każdy zeszyt zawiera szczegółowych tematów w ramach problemu 
wolności i odpowiedzialności oraz problemu stosunku do ludzi i do Boga. 
Te same uwagi ogólne, dotyczące roli przezroczy w nauczaniu i sposobów 
korzystania z nich, mówią o dydaktycznej funkcji przezroczy, polegającej na 
wywołaniu problemu, czego koniecznym następstwem jest dyskusja nad po
wstałym problemem, pogłębienie go względnie poszerzenie. Obrazy uaktyw
niają pamięć obrazową. Służą w nauczaniu jako propozycje do rozmowy. 
Te obecnie omawiane są tak dobrane, że więcej nasuwają pytań niż odpo
wiedzi na nie. Następnie twórcy tych wizualnych m ateriałów mówią o przy
porządkowaniu obrazu i tekstu, o wzajemnej ich kombinacji. Dlatego przy 
szczegółowych uwagach do poszczególnych tematów podali pod hasłami „roz
szerzenia — uzupełnienia” odnośniki do kilkunastu opowiadań (historii) za
wartych w podręcznikach Vorlesebuch Religion.

Kolejności obrazów w podanych seriach nie uważają za obowiązujące. 
Nauczyciele zatem mają dużą swobodę kombinacji, co wymaga u nich nie
małej giętkości i pomysłowości.

W przezroczach obok realistycznej fotografii występuje również grafika. 
Fotografie m ają częściowo służyć rzeczowej inform acji albo umożliwiać 
uchwycenie sytuacji i problemu. Zawsze chodzi o stan rzeczy, który ma być 
szczególnie „stwierdzony”. Grafika podobnie jak fotomontaż dostarcza więk
szej możliwości przedstawiania rzeczy i zjawisk.

Twórcy przestrzegają nauczycieli przed komentarzami, które zabijają 
spontaniczność uczniów w pracy nad obrazami. Równocześnie zalecają zapla
nowanie nauczania, aby nie rozpłynęło się w dowolnych skojarzeniach i prze
żytych przez uczniów wrażeniach. Tutaj niemałe znaczenie przypisują opo
wiadaniom, które umożliwiają po pracy nad obrazem ustalenie punktu cięż
kości w poruszanym zestawie tematów.

Warto zaznaczyć, że obie serie zeszytów ukazują również teologiczne as
pekty poruszanych zagadnień, a mianowicie wolności i odpowiedzialności oraz 
układu stosunków: człowiek — bliźni — Bóg.

Każde przezrocze ma dość szczegółowy komentarz dydaktyczno-metodycz
ny. W komentarzach tych omawiają autorzy treści obrazów. Ukazują powią
zanie obrazu i historii opowiedzianej we wspomnianym wyżej podręczniku. 
Przedstawiają dydaktyczne aspekty problemu.

Oprócz przestawionych dwóch serii istnieją również dalsze cztery: 
Śmierć — życie, walka — wojna — trzeci świat, Bóg — religie, Boże Naro
dzenie.

Warto podkreślić, że wizualne ' pomoce w omawianej pozycji są skąpe: 
jedno przezrocze dla jednego tematu. Nie ma więc przeładowania obrazami, 
które nie zastępują tekstu, a raczej razem z nim ukazują i rozwiązują pro
blemy.
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Książka jest przeznaczona dla nauczycieli religii, dla seminariów peda
gogiki religijnej, dla instytutów katechetycznych oraz dla wszystkich, którzy 
zajm ują się pracą nad młodzieżą i kształceniem dorosłych. Autor ukazuje 
w niej zarówno teorię, jak i wskazania praktyczne, czerpane z własnego 
doświadczenia. Na praktycznych przykładach pokazuje, że malowanie może 
stać się niezastąpioną pomocą w szkole, na różnych zjazdach, w seminariach 
i w pracy w zespole. Uważa, że nie potrzeba fachowej umiejętności, aby 
stosować malowanie jako metodę uczenia i pracy w zespołach. Zakłada, że



malowah'ie nie jest tylko przywilejem malarzy artystów i nauczycieli wy
chowania plastycznego, lecz dostępne wszystkim. Oczywiście chodzi o malo
wanie, którego owocami nie są dzieła artystyczne, lecz wypowiadanie się lu
dzi. Książka nie służy więc wychowaniu plastycznemu, lecz kształtowaniu 
osobowości człowieka przez wypowiadanie się w rysowaniu i malowaniu.

Autor zaczyna swą pracę od przedstawienia teoretycznych i praktycz
nych rozważań o przyczynach zniechęcenia do malowania i o sposobach za
chęcenia do niego. Omawia m ateriały i pomoce potrzebne do wykonania za
mierzonego zadania. Ukazuje szczegółowo ich właściwości i sposób posługi
wania się tymi narzędziami pracy. Przypomina, że nie jest konieczne, aby 
nauczyciel sam malował.

W trzecim rozdziale uczy, jak omawiać i tłumaczyć obrazy, a mianowi
cie ich treść, czyli tem at, przedmioty, symbole oraz formę, czyli ruchy i ko
lory. Wyjaśnia symbolikę kolorów.

W trzech następnych rozdziałach Guido M a r t i n i  ukazuje propozycje, 
jak przez malowanie realizować nauczanie religii zgodnie z planem kurri- 
kularnym. Przedstawia to na przykładzie m ateriału treściowego przeznaczo
nego dla klasy piątej i dwunastej. Dydaktyczne cele nauczania religii wy
magają usunięcia negatywnych uczuć, jak nieufność, odraza, lęk, a jedno
cześnie wytworzenie pozytywnych uczuć jak zaufanie, bezpieczeństwo, ra 
dość. Takie uczuciowe i religijne nastawienie osiąga się lepiej, zdaniem auto
ra, przez praktyczne działanie niż przez treść. Praktycznemu zaś działaniu 
szerokie pole w uczeniu religii otwiera się w  malowaniu, w którym ucznio
wie swobodnie się wypowiadają.

Nie zabrakło także w omawianej książce teoretycznych, a zwłaszcza 
praktycznych wskazań dotyczących malowania treści i wydarzeń opowie
dzianych w Biblii, a wyrażonych często językiem symboli. Właśnie malowa
nie jest przygotowaniem do zrozumienia symboliki, której omówieniu autor 
poświęca ósmy rozdział.

Następnie przedstawia, jak uczniowie klasy siódmej, ósmej i dziewią
tej przygotowywali sami karty  świąteczne na Boże Narodzenie, jak się 
w nich wypowiadali. Malowanie uważa autor również za ćwiczenie medy
tacji, potrzebne w religijnym wychowaniu.

W malowaniu widzi Guido M a r t i n i  wiele wartości dla wychowania 
religijnego. Przyczynia się ono do powstawania aktywnej wiary, sprzyja roz
wojowi indywidualnemu jednostki i integracji wszystkich jej zdolności.

Na końcu książki podaje autor bogaty wykaz literatury  do poszczegól
nych rozdziałów, co świadczy o jego rozległej znajomości problemów, a czy
telnikowi umożliwia ich pogłębienie. Warto także wspomnieć, że omawiana 
książka zawiera kilkadziesiąt obrazów, które pozwalają lepiej zrozumieć 
przedstawiane zagadnienia.

Przedstawiona praca może w niejednym pomóc każdemu, kto zawodowo 
zajmuje się uczeniem religii lub przygotowuje katechetów do jej prowadze
nia.
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Książkę o śpiewie z dziećmi autorka zaczyna od ukazania roli muzyki 
w życiu człowieka, aby przejść do przedstawienia znaczenia wychowania mu
zycznego dzieci. Autorka tłumaczy, jak muzyka obejmuje całe życie dziec
ka, jak dźwięk i harmonia przyczyniają się do tworzenia się harmonii w je
go życiu. Przedstawia, te  muzyka aktywizuje twórcze siły dziecka, wywie
ra zbawienny wpływ na jego życie i pomaga do kształtowania postaw spo
łecznych. Dlatego powinna towarzyszyć różnym zabawom i rodzinnym uro


